Församlingsblad juli-augusti 2021

Gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt. (Jes 40:8)
”Det är så vackert att det gör ont” var det en man som sa när han betraktade
det sköna i naturen. Många kan känna igen känslan av vemod och smärta när det
är som allra ljuvligast. Kanske beror det på att vi inte kan behålla upplevelsen, bli
ett med den, utan måste se den glida ur händerna. Smärtan påminner om att allt
det vackra som vi kan hänföras av snart är borta. Man kan försöka jaga efter den
behagliga upplevelsen, eller efter andra liknande erfarenheter, men det är ett jagande efter vind. Det är som Martin Luther lär ha sagt: allt som jag försökt behålla har
jag förlorat. Men så la han till: Allt som jag överlåtit i Guds hand har jag fått behålla.
Att överlåta åt Gud är att låta Gud vara den som ger. Han är Givaren som vi ödmjukt och tacksamt får ta emot allt ifrån. Naturens fägring, och även vår förmåga att
njuta av den med så många sinnen, säger ganska mycket om hur Gud är. Men Gud
ger oss också den smärtsamma förgängelsen, för själens skull, för att väcka själen
till besinning, till att inte gå över gränsen att dyrka det skapade i stället för Skaparen.
Givaren måste gå före gåvorna. Han är evig, allt annat är förgängligt. Att allt kan te sig
nästan onödigt ljuvligt i sommartid stryker egentligen bara under allvaret i att det tar
slut. Men det färgsprakande och livliga, i stället för det gråa och konturlösa, väcker
något inom oss, en längtan, som samtidigt är just en längtan, ett jagande, som inte
kan mättas med mindre än att Han som gett både gåvorna och längtan kommer in
i bilden. C S Lewis uttryckte det så att orsaken till att vi kan längta så mycket efter
något som jorden ändå inte förmår att ge måste betyda att himlen är vårt rätta hem.
Det smärtsamma vemodet över det vackras förgängelse är djupast sett en kallelse, men inte i första hand till himlen. Bibelordet förklarar att det är vår Guds ord som
består i evighet, när vi måste konstatera att gräset vissnar och blomman faller av. Sök
himlen utan Herrens ord och du får vare sig Herren eller himlen. Sök Herrens ord och
du får både och. Och Ordet konstaterar att det inte bara är gräset som vissnar, utan
vi själva (Jes 40:7)! Döden och döendet är varje människas starkaste påminnelse om
att livet inte är i egna händer, utan i Guds. Också med livet gäller att man blir av med
det man försöker behålla, men att det som överlåts i Guds hand får behållas.
Det hänger samman med Ordets huvudbudskap: evangelium. Döden kom in

i världen för syndens skull. Synden är inte bara verksynder utan den förödande inställningen att vilja ”bli som Gud” (1 Mos 3:5) och vara sin egen lyckas smed. Det
slutar inte väl. Evangelium säger då att Gud för Jesu skull inte längre tillräknar någon enda missgärning som kommit av den inställningen. Och när den helige Ande
verkar genom detta evangelium så föder han både tro att synden är förlåten och
att Gud faktiskt vill vara vår lyckas smed, ja, den som förmår för oss dit all längtan
pekar: hem.
Himlen är till slut att få behålla allt som Gud av nåd gett. Och ännu mycket mer:
”Vad intet ögat sett och intet örat hört och människans hjärta inte anat, det har
Gud berett åt dem som älskar honom.” (1 Kor 2:9) Det gör att man å ena sidan
inte måste jaga efter det skapade, klamra sig fast vid det som något som glider en
ur händerna, och å andra sidan att man får ta emot allt som en förvaltare av gåvor.
Från en Gud som är god. När gräset vissnar behöver Guds barn inte sörja. Det går
inte förlorat. Det får behållas, i tro. När vemodet över alltings förgängelse kommer
över en, är vemodet blott påminnelsen. Om allt som faktiskt redan ägs – i Kristus.
Det kan få vara också mitt slutord i detta sista församlingsblad som kyrkoherde
(för den här gången). Allt här i världen är föränderligt och förgängligt, men i Kristus
och hans ord får vi behålla allt, också banden med varandra. Och precis som Paulus,
när han lämnade församlingen i Efesus, så ”överlämnar jag er åt hans nåderika ord,
som har makt att bygga upp er och ge er arvet” (Apg 20:32). I min efterträdare,
Niclas Olsson, har Immanuelförsamlingen en god och trogen förvaltare av detta nåderika ord. Ta vara på Ordet, ta vara på honom, ta vara på varandra. Allt är gåvor från
Gud som vill oss väl. Så får vi också be för varandra, om trons glädje och uthållighet.
Mina förböner fortsätter att följa Immanuelförsamlingen.
Jakob Appell, kyrkoherde

3. Men du, o Gud, som gör vår jord
så skön i sommarns stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.
Allt kött är hö och blomstren dö
och tiden allt fördriver.
Blott Herrens ord förbliver.
4. Allt kött är hö. Allt flyktar här,
och snart förvissna gräsen.
Hos dig allena, Herre, är
ett oförgängligt väsen.

Min ande giv det nya liv
som aldrig skall förblomma,
fast äng och fält stå tomma.
5. Då må förblekna sommarns glans
och vissna allt fåfängligt.
Min vän är min och jag är hans,
vårt band är oförgängligt.
I paradis han, huld och vis,
mig sist skall omplantera,
där intet vissnar mera.
(Sv.ps. 201:3-5)

Gudstjänster i Immanuelförsamlingen
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Helige Johannes döparens dag
9.00 Söndagsmässa		
Jakob Appell
11.00 Gudstjänst (direktsändning på Internet)
Jakob Appell
Nattvardssamling i anslutning till gtj.
Kollekt: Immanuelförsamlingen

4/7
4/
7

Apostladagen
11.00 Högmässa

Bengt Birgersson
Kollekt: Missionsprovinsen

Om restriktioner om max 50 per gtj kvarstår behålls dubbla gudstjänster kl 9.00 och 11.00

11/7

6 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Högmässa

Jakob Appell, Oscar Wessman
Kollekt: Immanuelförsamlingen

18/7
18
/7

Kristi förklarings dag
11.00 Högmässa

25/7
25
/7

8 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Högmässa

Jakob Appell
Kollekt: Immanuelförsamlingen
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1/
8

9 sönd. efter Trefaldighet
10.00 Konfirmation 			
11.00 Högmässa

Henrik Andersson
Henrik Andersson
Kollekt: Immanuelförsamlingen

8/8

10 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Högmässa

Niclas Olsson
Kollekt: Immanuelförsamlingen

15/8
15
/8

11 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Högmässa

Bengt Birgersson
Kollekt: Immanuelförsamlingen

22/8
22
/8

12 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Högmässa

Bengt Birgersson, Johannes Lyche
Kollekt: Immanuelförsamlingen

29/8
29
/8

13 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Högmässa

Henrik Andersson
Kollekt: Missionsprovinsen

Daniel Johansson, Johan Åström
Kollekt: Församlingsfakulteten

Inga webbsändningar fr.o.m. 1 juli. Webbsändningarna från Immanuelförsamlingen pausar under sommaren. Med pausen vill vi uppmuntra till att åter infinna sig i Immanuelkyrkan om söndagarna, när restriktionerna lättat. För dem som av olika skäl inte har möjlighet
till det hänvisar vi till Missionsprovinsens hemsida, där det finns ett antal olika webbsända
gudstjänster att följa om söndagarna. Predikningarna i Immanuelkyrkan spelas in, för dem
som vill lyssna i efterhand på hemsidan (eller i Immanuelförsamlingens podcast).
Lättade restriktioner fr.o.m. 1 juli? Regeringen har antytt att gudstjänstrestriktioner ska
Lättade
lättas, varför detta församlingsblad utgått från att alla som vill får samlas till en och samma gudstjänst fr.o.m. 4/7, om än med anvisade platser. Om restriktionen om max 50 per
gudstjänst kvarstår i juli behålls ordningen med dubbla gudstjänster, kl. 9.00 och kl. 11.00.
Semestertider
emestertider. Jakob Appell är i tjänst t.o.m. 25 juli och planerar för flytt till USA i början
av augusti. Niclas Olsson har semester 28/6-8/8 och träder efter semestern in som kyrkoherde på 30% tjänst, parallellt med en administrativ tjänst på Göteborgs universitet.
Henrik Andersson medverkar på Fridhems konfirmationsläger och har semester 7-27/6,
samt några dagar i augusti.

Konfirmation 1 augusti. Några i Immanuelförsamlingens konfirmandgrupp konfirmeras
på Fridhem 25/7, men det blir också konfirmation ”i församlingens mitt” 1/8 i Immanuelkyrkan. Konfirmationen börjar kl. 10.00, följt av en kortare paus och ordinarie högmässa kl. 11.00. Henrik Andersson leder gudstjänsterna.
Katekesandakterna tisdagskvällar på Youtube-kanalen återkommer 7 september efter somKatekesandakterna
maruppehåll. På kanalen finns andakterna över buden, trosbekännelsen och bönen lagrade.
Från församlingsstämman. Vid församlingsstämman 30 maj invaldes Andrea Micella och PeFrån
ter Manning i kyrkorådet efter Jonas Andersson och Magnus Göransson. Daniel Johansson
omvaldes som ordförande, vilket ger följande kyrkorådssammansättning: Daniel Johansson
(ordf), Jakob Appell/Niclas Olsson (kyrkoherde är vice ordf), Eric Rundqvist (sekr), Henny Johansson, Henrik Andersson, Daniel Giselsson, Jakob Birgersson, Andrea Micella och Peter
Manning. Till revisorer valdes Johannes Lyche och Fredrik Andersson, med Mattias Block
som ersättare. Valberedningen utgörs av Karin Åström och Ingrid Appell samt de nyvalda
Robert Holmqvist och Magnus Göransson. Johan Åström är av kyrkorådet utsedd till kassör.
Extra församlingsstämma 19 september (preliminärt), med anledning av förslag från
Extra
kyrkorådet att Henrik Anderssons vikariat (som pastorsadjunkt) övergår i en fast tjänst
som komminister. Mer information kommer.
Information om höstterminens barn- och ungdomsverksamhet lämnas separat, samt
Information
andra aktiviteter som kommer i början av hösten.

Informationen i detta församlingsblad gäller med reservation för ändringar. Hemsidan,
Facebook-gruppen, församlingsmejl och pålysningar i kyrkan är våra primära informationskanaler.

Kontakt
Kh Jakob Appell (i tjänst t.o.m. 25/7)
jakob.appell@missionsprovinsen.se
Komminister Niclas Olsson (t.f. kyrkoherde fr.o.m. 8/8)
niclas.olsson@missionsprovinsen.se
Komminister Bengt Birgersson
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se
Pastorsadjunkt Henrik Andersson
		
henrik.andersson@missionsprovinsen.se
Diakonissa Maria Birgersson
maria.birgersson@missionsprovinsen.se
Ordförande och uthyrningsansvarig Daniel Johansson
Kassör Johan Åström
Fastighetsfrågor Eric Rundqvist

0736-18 23 09
0732-55 66 70
0707-77 26 09
0735-42 42 31
0709-46 41 00
0723-25 94 80
0738-21 70 03
0730-72 52 61

Adress: Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg
Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se
E-post:
Epost: info@ immanuelforsamlingen.se
Immanuelförsamlingen finns också på Facebook, Youtube och som Podcast

